
                     
 

 

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    23 DE DESEMBRE DE 2021   
 HORA:  LES 6 DE LA TARDA 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA TELEMÀTICA 
 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la sessió d’aquesta sessió per mitjans telemàtics.   
2.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
3.- CARTIPÀS.- Presa de possessió del regidor Jordi Gasulla i  jurament o promesa del càrrec. 

4.- DESPATX OFICIAL.- 
5.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 

6.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

7.- CARTIPÀS.- Proposant donar compte de les resolucions relatives a la composició del grup 
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA) i nomenament de 
portaveu. 

8.- CARTIPÀS.- Proposant donar compte de les modificacions del cartipàs en motiu de la nova 
composició del grup municipal de la CUP.  
 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIO A LES PERSONES 

 
HABITATGE 

 
9.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, en relació amb l’oficina de rehabilitació municipal per a la gestió 
dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el 
marc del pla estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de 
la covid-19, i l’instrument de recuperació NEXT GENERATION EU. 

10.- HABITATGE.- Acord relatiu a l’aplicació del recàrrec de l’IBI dels immobles d’ús residencial 

que es troben desocupats de caràcter permanent. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

HISENDA 
 

11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificació de crèdit núm.4 del pressupost de 2021. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar definitivament les ordenances fiscals 2022. 
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec 

de prescripcions tècniques que han de regir la concessió per a la prestació del servei de 
recollida i tractament de residus i neteja viària d’Olot, i convocar licitació. 

14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la pròrroga de la prestació del servei de recollida i 

tractament de residus i neteja viària d’Olot. 
 

 
 



                     
 

 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
15.- PATRIMONI.- Proposant l’adquisició de l’immoble situat als núm. 6 i 8 del Passeig Ramon 

Guillamet d’Olot. 
 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME  
 

16.- SANT CRISTÒFOR.- Proposant aprovar convenis urbanístics. 
 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

Mocions entitats: 
17.- MOCIÓ.- Moció del Gremi de Perruquers d’Olot i Comarca, per al retorn a l’IVA reduït del 10% 

del sector de la perruqueria, barberia i estètica. 
18.- MOCIÓ.- Moció de l’Associació de Municipis per la Independència per donar suport al model 

d’escola i a la llengua catalana. 

 
Mocions grups municipals: 

19.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal PSC per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic 
del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context 
plurilingüe. 
 

20.- CARTIPÀS.- Renúncia del càrrec d’una regidora. 
 

 
 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                     

Olot, 21 de DESEMBRE de 2021    
 

 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA i VAYREDA 


